Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1051
ze dne 10.5.2021
k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 07 - BEZPEČNOST
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 14.5.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček
R-40243
MHMP - ROZ MHMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1051 ze dne 10. 5. 2021
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

Číslo akce

Účel / Název akce

POL

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

MHMP - BEZ

44065

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

8115

000000000

0739

MHMP - BEZ

43440

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

8115

000000000

0739

2 655,50

MHMP - BEZ

45182

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

8115

000000000

0739

27 467,90

MHMP - BEZ

44683

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

8115

000000000

0739

4 000,00

MHMP - BEZ

10984

Zapojení úspory hospodaření z minulých let

8115

107100107

0739

615,60

Celkem

3 614,90

38 353,90

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
Odbor/Organizace

Číslo akce

Název akce

Úprava celkových
nákladů (v tis. Kč)

UZ

ORJ

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)

MHMP - BEZ

44065

Mapování studen využitelných pro NZV

000000000

0739

MHMP - BEZ

43440

Systém OŘ při povodních

000000000

0739

2 655,50

MHMP - BEZ

45182

Realizace náhr. zdr. el. energie na čerp. st. odpad. vod

000000000

0739

27 467,90

MHMP - BEZ
MHMP - BEZ

44683
10984

Výstavba městského informačního systému
EU-Digitální povodňový plán hl. m. Prahy

000000000
107100107

0739
0739

4 000,00
615,60

Celkem

3 614,90

38 353,90

Důvodová zpráva

Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových výdajů BEZ
MHMP dle konkrétních akcí:

č. akce 44065 - Mapování studen využitelných pro NZV

3 614,90 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zmapování jímacích objektů (studní a vrtů) na území hl. m. Prahy,
které by mohly sloužit jako náhradní zdroje vody v případě výpadku centrálního zásobování vodou za
rozsáhlých MU nebo KS. Terénní práce u jímacích objektů a provedení čerpacích zkoušek a analýz
vzorků vody u vybraných některých jímacích objektů již proběhly a finanční prostředky určené na tuto
akci byly již čerpány v průběhu roku 2019 a 2020. Bylo by důležité v této akci pokračovat, i s ohledem
na skutečnost, že do této akce již finanční prostředky byly vloženy.

č. akce 43440 – Systém OŘ při povodních

2 655,50 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování Systému operativního řízení při povodni (dále jen
OŘPP), který za využití předpovědních a výstražných systémů umožní předpovídat vývoj průtoků na
vybraných tocích majících vliv na povodňovou situaci v hlavním městě Praze. Tvoří efektivní nadstavbu
projektu „Digitální povodňový plán hlavního města Prahy a jejích městských částí“. OŘPP bude
poskytovat předpovědní mapové výstupy zobrazující rozsah záplavy, případně hloubky a rychlosti v
určitém časovém kroku na základě srážko-odtokového modelu. Jako nadstavba Digitálního
povodňového plánu hl. m. Prahy umožní zrychlení a zpřesnění rozhodovacích procesů v rámci řešení
povodňových situací na území hlavního města Prahy. Doposud byla zpracována a podána projektová
žádost, byl vybrán manažer projektu a probíhá příprava zadávací dokumentace. Žádost o dotaci a další
práce byly schváleny usnesením RHMP č. 1877 ze dne 15. 8. 2017 ve znění usnesení č. 602 ze dne 20.
3. 2018. Žádost byla podána do 83. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro ITI Praha v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a dotace byla odboru BEZ přidělena. Finanční
prostředky jsou nutné na financování spoluúčasti MHMP, pokud spoluúčast nebude v našem rozpočtu,
hrozí sankce a odejmutí dotace.
č. akce 45182 - Realizace náhr. zdr. el. energie na čerp. st. odpad. vod

27 467,90 tis. Kč

Pro zajištění větší bezpečnosti distribuční sítě, zejména ve vazbě na řešení krizových stavů při
dlouhodobém výpadku dodávky elektrické energie, je nutné realizovat náhradní zdroje elektrické
energie na vybraných čerpacích stanicích odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod. Hl. m.
Praha již ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. (dále jen „PVS“) zrealizovalo
v roce 2020 akci Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody. Pro
hl. m. Prahu je klíčové za mimořádných událostí a krizových situací, alespoň v omezeném rozsahu,
zajistit nejenom dodávky pitné vody, ale i odvádění odpadních vod.
Na základě zpracované studie „Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích
odpadní vody a pobočných čistírnách odpadních vod“, kterou nechala zpracovat PVS jako správce
vodohospodářské infrastruktury v hl. m. Praze, jsou předběžně vyčísleny náklady na stavební práce na
výše uvedených čerpacích stanicích odpadních vod a pobočných čistírnách odpadních vod na
40 000 000,- Kč bez DPH 21%, včetně DPH 48 400 000-, Kč. PVS by pro hl. m. Prahu zajišťovala
veškeré činnosti (projektové služby, majetkoprávní příprava, inženýrská činnost, stavební práce,
stavební dozor atd.) související se zajištěním výstavby díla. Zbývající finanční prostředky bude
zajišťovat PVS z vlastních zdrojů.

č. akce 44683 - Výstavba městského informačního systému

4 000 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu Městských informačních systémů (místních rozhlasů)
především v okrajových částech hl. m. Prahy, které jsou potřebné ke splnění povinností vyplývající ze
zákona č. 239/2000 Sb. O IZS, § 15. Jedná se o zajištění varování a informování obyvatelstva před
hrozícím nebezpečím. Cílem je výstavba Městských informačních systémů certifikovaných MV ČR
- GŘ HZS v oblastech malých městských částí, které nejsou v současné době zabezpečeny varovným
signálem a informacemi ze sirén ASVV.

č. akce 10984 – EU - Digitální povodňový plán hl. m. Prahy

615,60 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na zpracování digitálního povodňového plánu hl. m. Prahy
a digitálních povodňových plánů jejích MČ. Na zpracování projektu byla schválena dotace od Státního
fondu životního prostředí ve výši uznatelných nákladů 22.143,581 tis. Kč s realizací 2017 – 2020 a se
spoluúčastí hl. m. Prahy ve výši 4.430,0 tis. Kč. Záměr byl schválen usnesením RHMP č. 2070 ze dne
2. 9. 2015a navýšení spoluúčasti hl. m. Prahy na částku 4.430,0 tis. Kč bylo schváleno usnesením RHMP
č. 2671 ze dne 3. 11. 2015. Dne 31. 07. 2017 byla podepsána smlouva s dodavatelem. V roce 2021 ještě
bude nutné vynaložit prostředky za dokončovací práce s projektem.

